
   

                                                                                                 

 

 

privind încetarea mandatului de consilier local al domnului 
vacantarea locului de consilier local în cadrul Consiliului local al comunei 

               Având în vedere Proiectul de hotărâre nr.

comunei Ceica,însoțit de referatul de aprobare al proiectului nr.

și raportul de specialitate nr.

Ceica  

 

               Văzând raportul de avizare al Comisiei de 

pentru administrație publică,juridică și de disciplină,apărarea ordinii și liniștii publice ,a 

drepturilor cetățenilor,muncă și protecție socială, din cadrul Consiliului local,

            -Luând în considerare dispoz

legislativă la elaborarea actelor normative republicată, cu modificările 

ulterioare; 

 Ținând cont de  Cererea de demisie din func
Moise, ales în urma alegerilor locale din data de 27.09.2020 în Consiliul local al comunei 
care a fost înregistrată cu nr. 262/20.06.2022

În baza Referatului constatator 
secretarul general al comunei,

În conformitate cu prevederile
art. 196 alin. 1 lit.a, art. 197 alin. 1, art. 204 alin.2 lit.a 
OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modific

 
 Consiliul local al comunei 
 

 
         Art.1..Se constată încetarea de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei normale, a 
mandatului de consilier local al 
scrise la Secretarul general al Comunei Ceica, respectiv 20.06.2022.
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H  O  T  Ă  R  Â  R  E  
privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Iagher Moise

vacantarea locului de consilier local în cadrul Consiliului local al comunei 

 

Având în vedere Proiectul de hotărâre nr.53/23.06.2022 întocmit de 

țit de referatul de aprobare al proiectului nr.106/23

i raportul de specialitate nr.113/23.06.2022 întocmit de secretarul general al comunei 

Văzând raportul de avizare al Comisiei de specialitate de specialitate 

ție publică,juridică și de disciplină,apărarea ordinii și liniștii publice ,a 

țenilor,muncă și protecție socială, din cadrul Consiliului local,

Luând în considerare dispozțiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă la elaborarea actelor normative republicată, cu modificările 

Cererea de demisie din funcția de consilier loc
, ales în urma alegerilor locale din data de 27.09.2020 în Consiliul local al comunei 

262/20.06.2022; 
constatator nr. 1333/21.06.2022 semnat de primarul comunei Ceica 

secretarul general al comunei, 
revederile art. 129 alin. 1 și 14, art.140 alin. 1 

art. 196 alin. 1 lit.a, art. 197 alin. 1, art. 204 alin.2 lit.a și alin.6, art. 243 alin. 1, lit. 
nd Codul Administrativ, cu modificările și completă

Consiliul local al comunei Ceica, 

HOTĂRĂRȘTE :  

 încetarea de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei normale, a 
mandatului de consilier local al domnului Iagher Moise, începând cu data depunerii demisiei 
scrise la Secretarul general al Comunei Ceica, respectiv 20.06.2022. 

 

 

 

Iagher Moise, prin demisie și 
vacantarea locului de consilier local în cadrul Consiliului local al comunei Ceica 

.2022 întocmit de primarul 

3.06..2022 ,precum 

.2022 întocmit de secretarul general al comunei 

de specialitate comisiei  

ție publică,juridică și de disciplină,apărarea ordinii și liniștii publice ,a 

țenilor,muncă și protecție socială, din cadrul Consiliului local, 

țiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă la elaborarea actelor normative republicată, cu modificările și completările 

ia de consilier local a domnului Iagher 
, ales în urma alegerilor locale din data de 27.09.2020 în Consiliul local al comunei Ceica, 

semnat de primarul comunei Ceica și 

1 și 3, art. 154 alin. 1, 
art. 243 alin. 1, lit. a și b din 

i completările ulterioare;  

 încetarea de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei normale, a 
domnului Iagher Moise, începând cu data depunerii demisiei 



       Art. 2.Funcția de consilier local al comunei Ceica, cuvenită Uniunii Salvați România 
(USR), partidul pe lista căruia a fost aleasă  persoana prevăzută la art.1, se vacantează la data 
intrării în vigoare a prezentei hotărâri  

 
Art. 3. Secretarul general al comunei Ceica va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 
 
 
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu : 

 -Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor; 
                   -  Judecătoria Beiuș; 
                   -  D-lui Iagher Moise; 
        -  Primarului comunei Ceica; 
                   - Uniuniea  Salvați România 
                   - Site-ul comunei Ceica. 
                   
 
 
 
   PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                             CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                SECRETAR GENERAL 
                         Marchiș Florin                                                  Dorel Octavian Goldea 
 
 
 
 
 
 
   
NR. 48 din 29 iunie .2022                                                           Consilieri total-12 

                                                                       Nr.consilieri prezenți-11                            

                                                                    Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi pentru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


